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ESL Promissory Note
لوائح ونظم وزارة التعليم العالي لدراسة اللغه اإلنجليزيه
(إقرار وتعهد)
يحق للطالب المستجد دراسة اللغه اإلنجليزيه في معهد لغه معتمد من قبل المكتب الثقافي لمدة سنه
-1
ً
( 11شهر) كحد أقصى ليتمكن الطالب من الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط .علما بأن بعض
الجامعات تتطلب  6.6- 6أو  665في التوفل للحصول على قبول غير مشروط .وتنص الماده الثالثه من الئحة
البعثات على اآلتي:

 " إذا لم يتمكن الطالب من الحصول على قبول أكاديمى غير مشروط تجمد بعثته لمدةعام دراسي لحين حصوله على القبول ،فإن لم يتمكن من ذلك يتم إسترجاع ما صرف
عليه".
يلتزم الطالب بتزويد المكتب الثقافي بنسخه أصليه من النتيجه الرسميه إلمتحان التوفل أواأليلتز.
-1
والمطلوب هو نتيجة إمتحان توفل/اإليلتز الدولي  International TOEFLوليس المقتصر على المعهد
).(Institutional
-3

الطالب الذي يرسب في أي مستوى لغه يوجه له إنذار ويتم تجميد البعثه في حال تكرار اإلنذارات.

في حال عدم حصول الطالب على قبول مباشر غير مشروط من جامعه معتمده في مجال تخصصه
-4
فإنه يتم تجميد البعثه لحين الحصول على القبول األكاديمي غير المشروط.
في حال حصول الطالب على قبول أكاديمي والدرجه المطلوبه بإختبار التوفل أو األيلتز أثناء إلتحاقهم
-6
ببرنامج اللغه اإلنجليزيه فإنه يتوجب عليه اإلستمرار بالدراسه لنهاية الفصل الدراسي بنجاح وفي حال عدم
إكمال الطالب لبرنامج اللغه بنجاح فإنه يتعرض لعقوبة تجميد البعثه وإسترداد كل ما صرف عليه من رسوم
دراسيه والمخصصات الشهريه.
يجب على الطالب اإلنتظام في دراسته وحضور جميع المحاضرات والقيام بجميع الواجبات اليوميه
-6
المطلوبه منه.
إذا قام معهد اللغه بفصل الطالب بسبب غيابه المتكرر بدون عذر مقبول لدى معهد اللغه فإن ذلك
-7
ً
يؤدي إلى تجميد البعثه الدراسيه مع إسترجاع جميع ما صرف عليه .علما بأن فصل الطالب من برنامج اللغه
اإلنجليزيه يؤدى إلى إلغاء الـ I-20حيث أن قوانين إدارة الهجره األمريكيه تنص على ضرورة مغادرة
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الواليات المتحده في خالل أسبوعين .وفي حال عدم المغادره يكون الطالب عرضه لعقوبة السجن واإلبعاد مع
عدم السماح له بدخول الواليات المتحده لعدة سنوات.
-8
بأول.

يلتزم الطالب بتزويد المكتب بنتائجه الفصليه أو نصف الفصليه من معهد اللغه فور توفرها أوالً

في حال رسوب الطالب نتيجة الغياب أو عدم المواظبه على الحضور أو عدم تقديم الواجبات اليوميه
-9
بإنتظام فإن ذلك يؤدي إلى تجميد البعثه مع إسترجاع جميع ما صرف عليه من رسوم دراسيه ومخصصات
شهريه للفصل الدراسي الذي رسب فيه.
 - 15يلتزم الطالب بتقديم ما يثبت تسجيله في معهد اللغه بنظام دوام كامل  Full Timeخالل اإلسبوع
األول من الدراسه بالمعهد وترسل إلى المكتب الثقافي.
 - 11ننصح الطالب بحضور جميع الدروس بما فيها الدروس اإلضافيه أو اإلختياريه التى يقدمها معهد
اللغه سواء كانت تلك المتعلقه ب التحضير إلختبار التوفل أو اآليلتز أو حضور المختبر اللغوي.
 - 11ننصح الطالب بتقديم إختبار التوفل أو اآليلتز عند نهاية الفصل األول من بداية اإللتحاق بمعهد اللغه
للحصول على الدرجه المطلوبه بعد اإلستعداد له جيداً والتقديم لجامعات لتأمين قبول أكاديمي بالتنسيق مع
المرشد األكاديمي.
 - 13تمنح تذكرة السفر عند اإلنتهاء من السنه المخصصه لدراسة اللغه اإلنجليزيه وتحقيق شرط الحصول
على قبول أكاديمي غير مشروط.
 - 14في حال حصولك على قبول في جامعة أخرى إحرص على إستكمال نقل اإلجراءات بين الجامعتين
والحصول على  I-20قبل سفرك للكويت إن كان ذلك قبيل موسم اإلجازه.
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إقرار وتعهد
أنا طالب البعثه _________________________________________أقر أنى إطلعت وإستوعبت لوائح وقواعد
وزارة التعليم العالي لطلبة البعثات الدراسيه لبرنامج اللغه اإلنجليزيه وأتعهد بأن ألتزم باللوائح والنظم
المذكوره أعاله.
توقيع الطالب __________________________ :
الرقم المدني __________________________ :
التاريخ ______________________________ :
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